
（ポルトガル語） 
Ano Fiscal de 2021 

Bolsa de Estudos para Crianças Estrangeiras com Visto de Residente de 

Longo Prazo (Teijusha)（Sistema de Auxílio - Bolsa de Estudos para 

Continuação de Estudos no Ensino Médio - Koukou） 

Manual do Candidato 
 

Objetivo da Bolsa de Estudos 

Esta bolsa de estudos tem por objetivo ajudar crianças com raízes no estrangeiro, com visto de 

residência de longo prazo no Japão, e que estejam em um ambiente de difícil situação econômica, a 

prosseguirem seus estudos no ensino médio via o provimento de bolsas. 

Através do provimento de bolsas, crianças com raízes no estrangeiro, mesmo uma, tem a 

oportunidade de concretizar seus sonhos para o futuro. E outras crianças nas mesmas condições ao 

saberem deste programa também poderão fazer o mesmo. Dessa forma, estão abertas as inscrições 

para a bolsa, visando a expansão deste programa.  

 

1. Quantidade de Bolsas  

Para 3 pessoas 

 

2. Valor do Auxílio     

15,000 ienes por mês (benefício)    

（Por norma, o pagamento é feito durante o período em que a criança está matriculada. No caso 

de ensino médio (kouko) a bolsa é provida por 3 anos.） 

 

3. Eligibilidade para poder fazer a Inscrição 

Podem inscreverem-se as pessoas que se enquadram em todas as condições descritas nos ítens 

de 1 a 5. 

（1）A pessoa não ter nacionalidade japonesa e pelo menos um dos pais ou responsáveis não ter 

nacionalidade japonesa; 

（2）A pessoa estar em dificuldades financeiras; 

（3）Pessoa que mora em Hyogo no momento durante o ensino médio. 

（4）Ter vontade de se formar e planos de entrar no ensino médio (kouko) a partir de abril de 

2021. 

（Por norma, se o bolsista desistir de ir a escola poderá ter que devolver todo o dinheiro 

recebido.） 

（5）Estar disposto a participar dos eventos relacionados a bolsa, atividades como voluntário e 

reuniões de divulgação.  

 

4. Documentos necessários no momento da inscrição  

（1）Formulário de Inscrição （Há formulário específico）1 folha 

（Cuidado）Por norma o candidato deve preencher o formulário. 

（2）Carta de recomendação relacionada ao idioma japonês（Há formulário específico）１ folha 

（Cuidado）A carta deve ser de um professor responsável da escola do candidato que o 

conheça bem. 

Se o candidato tiver dificuldades para obter uma carta de recomendação, consulte-nos. 

（3）O boletim de notas(tsu-tihyou) ou cópia do certificado de notas（seisekisyoumeisyo）. 



 

5. Período de Envio do Formulário de Inscrição 

Envie o formulário de inscrição por correio para o Teiju Gaikokujin Kodomo Shogakukin Jikou 

Iinkai. Só recebemos inscrição por correio.  

 

 

 

 

 

6. Forma de Avaliação 

（1）Depois de avaliar os documentos haverá uma entrevista. 

＊ O candidato que passar para a entrevista será avisado pelo telefone que tiver registrado 

no formulário de inscrição no dia 01/04/2019(Quinta-feira ). 

＊ Os candidatos reprovados na documentação ou entrevistas serão comunicados por carta. 

  

（2）Avaliação por Entrevista 

 

 

 

  ※O horário e data pode se mudar. 

 

7. Dia da Divulgação dos Bolsistas 

  Depois dos bolsistas serem selecionados, eles serão avisados pelo telefone que tiverem 

registrado no formulário de inscrição.  

 

 

 

 

8. Outros 

（1） Não serão aceitos documentos que chegarem depois do período de inscrição. 

（2） O nome, endereço e outros documentos contendo informações pessoais recebidos no 

momento da aplicação serão usados somente para o processo de seleção dos bolsistas. Os 

dados serão tratados com o máximo cuidado. 

（3） Os documentos recebidos para a inscrição não serão devolvidos, pedimos a sua compreensão. 

（4） Se os dados enviados forem diferente da realidade, mesmo depois do pagamento da bolsa, 

todo o valor terá que ser devolvido. 

 

 

Informações para o Envio dos Documentos 

 

 

 

 

 

 

Perído de Inscrições 

De 01/03/2021（Segunda-feira）à 30/03/2021（Terça-feira）（data de chegada） 

Avaliação por Entrevista 

Às 13h do dia 04/04/2021（Domingo） 

Dia da Divulgação dos Bolsistas 

08/04/2021（Quinta-feira） 

Teiju Gaikokujin Kodomo Shogakukin Jikkou Iinkai 

〒653-0038 Kobe-shi Nagata-ku Wakamatsu-cho 4-4-10 Asutaku Esuta hokuto 502 

(Aos cuidados de) NPO Houjin Kobe Teiju Gaikokujin Shien Center（KFC） 

  TEL 078-612-2402 FAX 078-612-3052 E-Mail kfc@social-b.net 

  http://www.social-b.net/kfc/scholarship/ 

mailto:kfc@social-b.net

